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Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt 

z nauczycielem 

 

edukacja 

wczesnoszkolna 

 

NaCoBeZU: 

• słucham tekstu opowiadania; 

• rozpoznaję i nazywasz zwierzęta chronione;  

• uzupełniam i układasz zdania o zwierzętach objętych ochroną; 

• znam sposób stopniowania przymiotników i ich poprawną pisownię;  

• odejmuję liczby trzycyfrowe i rozwiązujesz zadania; 

 

Edukacja przyrodnicza 

Temat: Zwierzęta zagrożone wyginięciem. 

Podręcznik str. 13-14 – przeczytaj czytankę i odpowiedz na pytania 1-3 ustnie rodzicom. Na 4 

odpowiedz w zeszycie.  

W zeszycie zapiszcie temat oraz krótką notatkę: 

Polska czerwona księga zwierząt – jest to rejestr zagrożonych gatunków zwierząt na terenie 

Polski. Zawiera listę ginących gatunków zwierząt z dokładnym ich opisem i mapami 

rozmieszczenia. Określa także stopień zagrożenia poszczególnych gatunków, rzadkość ich 

występowania oraz stosowane i proponowane sposoby ochrony. 

Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń str. 10-11.  

W ramach powtórzenia przeanalizuj podręcznik str.15 – stopniowanie przymiotników.  

 

Edukacja muzyczna  

 

messenger 

 

nauczycielejawty@wp.pl 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Gatunek_(biologia)
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Piosenka „Nie ma jak dom”- podręcznik str. 83 

https://www.youtube.com/watch?v=SAxem9LqlK0 

Mam nadzieję, że piosenka spodoba się tak samo Wam, jak mi;) Nauczcie się jej i nagrajcie nawet 

sam dźwięk – Wasz głos (do niedzieli macie czas) 

 

Edukacja matematyczna 

Podręcznik str. 44 – przeanalizuj zadania 

Ćwiczenia str. 57 – 58 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

 

informatyka 

 

Temat: Moje ulubione zwierzę 3. 

 

NaCoBeZU: 

• wiem jak wstawić napis do prezentacji; 

• potrafię dodać zdjęcia do projektu; 

• wiem jak powinna wyglądać strona tytułowa; 

 

Dziś zrobisz stronę tytułową do prezentacji pt. Moje ulubione zwierzę. Do tego zadania potrzebny 

Ci będzie program Powerpoint lub Libre impress. Jeśli nie posiadasz żadnego pobierz darmowy 

egzemplarz z tej strony: https://www.libreoffice.org/download/download/ Po instalacji programu 

wykonaj kolejny slajd po stronie tytułowej. Możesz wzorować się na pracach ze strony 14,15 w 

podręczniku. Całą prezentację będziesz robił kilka lekcji, dziś Twoje zadanie to 2 kolejne slajdy. 

Jeśli wszystko poszło dobrze masz gotową prezentację. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 08.05.2020 do godziny 20:00. 

 

messenger 

discord 

w-f Temat: Ćwiczenia gimnastyczne przy muzyce.  

https://www.youtube.com/watch?v=SAxem9LqlK0
https://www.libreoffice.org/download/download/
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NaCoBeZU: 

• wykonuję ćwiczenia ruchowe doskonalące zwinność i skoczność; 

 

https://www.youtube.com/watch?v=InxomdEHL8M 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9iOLdoHhLpc 

messenger 

 

nauczycielejawty@wp.pl 

 

Drogi Uczniu: 

 

1. Wykonaj zamieszczone ćwiczenia.  

2. Jeśli ćwiczenie jest pisemne to odeślij je nauczycielowi (wyślij plik, zrób zdjęcie lub zeskanuj, w mailu podaj swoje imię i nazwisko). 

3. Jeśli ćwiczenie jest ustne lub podany jest link to napisz krótką informację do nauczyciela, że udało Ci się je wykonać lub, że miałeś 

problem. 

4. Jeśli masz pytanie, lub czegoś nie rozumiesz – kontaktuj się z nauczycielem (sposób kontaktu podany w tabeli). 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=InxomdEHL8M
https://www.youtube.com/watch?v=9iOLdoHhLpc
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